
Uwagi na temat zakresu i sposobu prezentacji danych w raporcie 

Pełny obraz faktograficzny regionu, wyłaniający się z danych statystyki publicznej zarówno krajowej, jak i międzynarodowej, trudno 
jest przedstawić w sposób kompletny, choćby ze względu na liczbę dostępnych zmiennych, opisujących szczegóły funkcjonowania 
województwa, jego mieszkańców, gospodarki, zasobów, administracji i wielu innych sfer aktywności regionalnej. Dlatego tak istotne 
znaczenie ma selekcja danych, jakie zostaną wyeksponowane w raporcie oraz kryteria ich doboru. W przypadku obecnego raportu, 
za zasadę porządkującą dobór treści przyjęto podział raportu na główne obszary obejmujące kluczowe wskaźniki prezentujące dane 
zjawisko. Przyjęte w raporcie wskaźniki zostały wybrane w oparciu o dobór ekspercki przy uwzględnieniu propozycji departamentów 
odpowiadających w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego za dany obszar. Na kształt opracowania wpływ miały 
również zmiany zachodzące w sferze informacji publicznej, a przede wszystkim jej coraz większa dostępność, wraz z rosnącą 
różnorodnością formatów edycyjnych i rozwiązań graficznych nastawionych na uatrakcyjnianie i ułatwienie przekazu czytelnikom.  

Opracowaniu nadano formę zestawu kart tematycznych, które opisują stan rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego 
regionu w okresie 2008-2015. Prezentowane zagadnienia oparto w głównej mierze na ogólnodostępnych danych, gromadzonych 
w sposób systematyczny i udostępnianych cyklicznie, umożliwiając w ten sposób ich dalszą aktualizację w ramach poszczególnych 
kart. Przyjęte rozwiązanie graficzne ma w zamierzeniu maksymalnie ułatwić posługiwanie się zawartością raportu także osobom, 
które na co dzień nie korzystają ze źródeł statystycznych.  

Karty zawierają definicje kluczowych pojęć odnoszących się do prezentowanego zakresu tematycznego. Pod definicją zapisany 
został ogólny wniosek wynikający z prezentowanych danych wraz z odzwierciedleniem graficznym w formie strzałek znajdujących 
się przed wnioskiem. Trzy strzałki prezentują odpowiednio trzy zjawiska:  

1. ZAOBSERWOWANA ZMIANA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 

Zmiana wartości wskaźnika w województwie opolskim  
w latach 2008-2015 (lub w innym okresie, za który dostępne są dane)  
 
Wartość wskaźnika w  badanym roku końcowym w stosunku do badanego 
roku bazowego może przyjmować wartość: rosnącą, malejącą lub 
pozostawać bez zmian (constans). 

 Wzrost wartości wskaźnika w  województwie opolskim 
 

 
  Brak zmian wartości wskaźnika w województwie opolskim  
 

 
  Spadek wartości wskaźnika w województwie opolskim   

  

2. ZAOBSERWOWANA ZMIANA W POLSCE 

Zmiana wartości wskaźnika dla kraju 
w latach 2008-2015 (lub w innym okresie, za który dostępne są dane)  
 
Wartość wskaźnika w  badanym roku końcowym w stosunku do badanego 
roku bazowego może przyjmować wartość: rosnącą, malejącą lub 
pozostawać bez zmian (constans). 

 Wzrost wartości wskaźnika dla Polski 
 

 
  Brak zmian wartości wskaźnika dla Polski  
 

 
  Spadek wartości wskaźnika dla Polski   

  

3. POŻĄDANA ZMIANA WARTOŚCI WSKAŹNIKA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

Pożądany kierunek zmian wartości wskaźnika  
dla województwa opolskiego 
 
który pozytywnie wpływa na rozwój regionu. 

 Dla rozwoju regionu pożądana jest rosnąca wartość wskaźnika  

 
  Dla rozwoju regionu pożądane jest utrzymanie wartości wskaźnika 

na niezmienionym lub względnie stałym poziomie. 

 

 
  Dla rozwoju regionu pożądana jest malejąca wartość wskaźnika  

 
 

Na kartach wyeksponowano informacje nadające danym statystycznym kontekst: porównawczy – poprzez odniesienie ich do zjawisk 
obserwowanych w kraju i innych województwach oraz chronologiczny – poprzez pokazanie skali zmian dla wybranych okresów. 
Stanowią one główne informacje o zachodzących zjawiskach społecznych, gospodarczych i przestrzennych, które mogą posłużyć 
do podejmowania działań: zapobiegawczych, podtrzymujących lub rozwojowych. 

 


